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Tijekom 2016. godine realiziran je Plan i program rada Centra za socijalnu 

skrb Šibenik usvojen od ovog Vijeća u prosincu 2015. godine. 
 

1. Uvjeti rada 
 

Centar za socijalnu skrb Šibenik sa Podružnicom Obiteljski centar je tijekom 
2016.godine nastavio djelovati na istom području nadležnosti i s nepromijenjenim ovlastima
kao prethodnih godina. Centar djeluje na području gradova Šibenika, Vodica i Skradina te 
na području općina Pirovac, Tisno, Murter-Kornati, Tribunj, Bilice, Primošten i Rogoznica, 
Podružnica Obiteljski centar djeluje na cijelom području Šibensko-kninske županije 
odnosno Centara za socijalnu skrb Šibenik, Drniš i Knin.  

 Tijekom 2016. g radilo se na poboljšanju uvjeta rada prema prethodno utvrđenim 
potrebama a sukladno našim skromnim mogućnostima. U sjedištu Centra u Petra Grubišića 
3 obnovljeni su prozori s griljama na pisarnici i Prijemnom uredu, uređen je ulazni hol 
zgrade i temeljito obnovljeni uredi socijalnih radnika na Odjelu novčanih naknada. 
Izvršenom pregradnjom uređena su četiri ureda tako da sada svaki socijalni radnik ima svoj 
ured. Radili smo i na uređenju Podružnice Obiteljski centar. Sanirana je vlaga (djelomično), 
uređeni zidovi i popravljen i stavljen u funkciju sustav centralnog grijanja. 

Kako je rad Centra organiziran na tri lokacije, a Podružnica Obiteljski centar je na 
četvrtoj, svakodnevno organiziranje rada na četiri lokacije je problem i izazov za ravnatelja i
radnike Centra. Ovim načinom organizacije postignuto je da svaki stručni radnik ima svoj 
ured, čime je povećano zadovoljstvo korisnika i stručnih radnika i postignuta bolja kvaliteta 
u pružanju usluga korisnicima.  

Međutim, i nadalje nemamo uređen pristup za osobe s invaliditetom i teže pokretne 
osobe, nedostaje prostora za čuvanje dokumentacije i za veća okupljanje radnika, nedostaju 
toaletni prostori za korisnike. Većina stručnih radnika imaju zasebne urede, a samo u dva  
ureda rade po dva stručna radnika.Uredi i hodnici Centra su znatno manje natrpani 
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dokumentacijom koju nemamo kamo odložiti jer smo dio te dokumentacije smjestili u 
spremište na lokacijama na Mimincu i u M. Gupca 50.  

Prema Ministarstvu socijalne politike i mladih sam uputila trogodišnji plan za 
nabavku nefinancijske imovine (2016.-2018.) kojim sam detaljno definirala potrebe Centra, 
prvenstveno potrebe za zadovoljavanje potrebnih minimalnih standarda prostora i opreme za
rad centra za socijalnu skrb. Tijekom 2016. g sam opetovano potraživala novo službeno 
vozilo za potrebe Centra, ali bez uspjeha.  

 

 
2.     Radnici 

   
Tijekom studenog 2015. g je sporazumnim prelaskom iz Centra u drugu javnu 

ustanovu otišla socijalna radnica Adela Brajica Dželalija, a na upražnjeno radno mjesto u 
siječnju 2016. g primljena je Nikolina Rubelj, dipl. socijalna radnica. U veljači je radi 
odlaska na novo radno mjesto izvan sustava socijalne skrbi, radni odnos s Centrom 
prekinula Josipa Brajković, voditeljica računovodstva iz nekadašnjeg Obiteljskog centra, u 
ovom Centru vođena kao tehnološki višak. Kako je voditeljica računovodstva Centra, Ruža 
Šantić, tada bila već dvije godina na bolovanju povremeno prekidanim korištenjem 
godišnjih odmora i nije se imala namjeru vraćati na posao već ići u mirovinu, primili smo na
njeno mjesto Vanu Unić, dipl. ekonomisticu, najprije kao zamjenu za radnika na bolovanju, 
a kasnije u radni odnos na neodređeno vrijeme. U rujnu je otkazan ugovor o radu Vesni 
Šljaka, socijalnoj radnici, radi neizvršavanja radnih obveza te je radnica otišla u mirovinu. 
Na upražnjeno radno mjesto primljena je Nina Živković, dipl. socijalna radnica, koju smo 
rasporedili na rad u Odjel za djecu, brak i obitelj. Prethodno smo izvršili unutarnju 
preraspodjelu radnika te je Jelena Kaleb iz Odjela za djecu, brak i obitelj prešla u Odjel za 
zaštitu djece i mladih, a Sandra Sorić iz Odjela za zaštitu djece i mladih u Odjel novčanih 
naknada, na mjesto Vesne Šljaka. Nije bilo poteškoća kod dobivanja suglasnosti 
Ministarstva za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. 

Tijekom godine koristili smo mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog 
odnosa te je na taj način u Centru radila jedna dipl. pravnica, a u studenom smo primili 
dvoje diplomiranih socijalnih radnika. Njihov je radni doprinos priznat i pohvaljen od 
Stručnog vijeća Centra. 

U listopadu 2016. g smo izvršili planirane organizacijske promjene usklađivanja s 
našim Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. Tako su dva 
socijalna radnika prešla s Odjela za odrasle na Odjel novčanih naknada, a od 1.listopada 
2016. svi postupci novčanih prava korisnika su u Odjelu novčanih naknada (prethodno su 
postupci prava na osobnu invalidninu i doplataka na pomoć i njegu vođeni u Odjelu za 
odrasle i Odjelu za zaštitu djece i mladih). 

Svaki je stručni radnik Centra u radu preopterećen prevelikim brojem korisnika, pa 
promatrano u odnosu na normative koje postavlja MSPM opterećenje je i dvostruko. Po 
Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra i Podružnice 
Obiteljski centar i dalje postoji manjak 14 stručnih radnika i tehnološki višak radnika. U 
računovodstvu je sada riješen višak jednog voditelja računovodstva, a u pisarnici je i dalje 
jedan administrativni referent višak. I ove godine njen rad dobro je iskorišten, ne u pisarnici 
nego za neposrednu pomoć stručnim radnicima kod sređivanja dokumentacije korisnika, 
pripreme za arhiviranje postupaka i za izradu izvješća o korisnicima. Do viška je došlo radi 
spajanja Obiteljskog centra Šibensko-kninske županije s ovim Centrom u 2014. godini o 
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čemu je obaviješteno resorno Ministarstvo, a mi smo kroz godinu poduzimali mjere s ciljem
da ovi radnici nađu zaposlenje i na taj način odu iz Centra.  

Tijekom godine bilo je malo odsustvovanja radi bolovanja radnika, osim dugotrajnog
bolovanja voditeljice računovodstva, radi čega je i uzimana zamjena, a drugih zamjena nije 
bilo. Kao i prethodnih godina, dio stručnih radnika Obiteljskog centra (pravnik i psiholog) 
uključio se u postupke Centra dijelom svog radnog vremena, što je značajno doprinijelo 
izvršavanju programskih sadržaja Centra za 2016. godinu.  

Stručni radnici Centra kroz godinu su uz redovite poslove bili opterećeni 
provođenjem revizija svih ranije priznatih prava i usluga korisnicima, s obzirom na novi 
Zakon o socijalnoj skrbi od 1.1.2014. g,, i unošenjem podataka o korisnicima i pravima u 
aplikaciju Socskrb. 
Posebno je velik izazov bio kroz česta preispitivanja pratiti korištenje prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu za gotovo devetsto korisnika i preispitati preko dvije tisuće doplataka 
za pomoć i njegu i preko četiri stotine osobnih invalidnina. Ta preispitivanja su kroz 2016. g
privedena kraju, a u prvom tromjesečju 2017. bi svi postupci trebali biti završeni. U 2016.g 
pristupilo se preispitivanju prava na usluge smještaja i organiziranog stanovanja za oko 
dvjesto korisnika a taj se posao nastavlja u 2017.g. 

 
 
3.     Korisnici 

  
Kroz 2016. g. nije bilo većih promjena na strani korisnika i njihovih prava prema 

Zakonu o socijalnoj skrbi. Odgođeno je premještanje nadležnosti prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu iz centra za socijalnu skrb u urede državne uprave jer za to nisu bili 
stvoreni uvjeti. Izmjenom zakonske regulative poboljšana je suradnja centra za socijalnu 
skrb i jedinica lokalne samouprave radi praćenja radno sposobnih korisnika zajamčene 
minimalne naknade i njihovog većeg uključivanja u rad za opće dobro.  

Imali smo povećan broj zahtjeva za jednokratne naknade u odnosu na prethodne 
godine, uglavnom radi poremećaja u poslovanju privrednih subjekata (TLM) i neisplate 
plaća radnicima.   

Problem beskućnika je dobro riješen kroz rad Centra za beskućnike, ali pokazuje se 
potreba organiziranja smještaja i za žene beskućnice, što će biti riješeno u 2017.godini. 

Kroz godinu imali smo nekoliko kriznih situacija u kojima su našim korisnicima, 
samcima i obiteljima, bili neposredno ugroženi život i zdravlje ili im je prijetila druga velika
opasnost. Mislim da smo te situacije vrlo dobro vodili, stručno, savjesno i timskim radom, 
pa i zajedničkim naporima više Odjela Centra i u suradnji s drugim institucijama i 
pojedincima u lokalnoj zajednici. Za neke od ovih kriznih situacija, ali i u slučajevima 
pojedinačnih pritužbi korisnika na naš rad, podnosili smo temeljita izvješća MSPM o 
postupcima i mjerama koje smo provodili s korisnicima. Redovito smo iz MSPM dobivali 
dobre povratne informacije da nema uočenih nepravilnosti u provođenju postupaka i u 
stručnom radu radnika Centra.  

Povjerenstvo za pritužbe i žalbe korisnika provelo je 6 postupaka, a u dva su slučaja 
utvrđeni propusti u radu stručne radnice Centra, u oba slučaja socijalne radnice Vesne 
Šljaka. 

 
 

 4.     Djelatnost i organizacija rada 
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Centar je kroz 2016. godinu provodio djelatnost Centra i Podružnice Obiteljski centar 

prema Statutu i  zakonskim i podzakonskim aktima. Nije bilo poteškoća u provođenju 
javnih ovlasti i u stručnom radu Centra i Podružnice.  

U organiziranju rada Centra uglavnom je provođen Godišnji plan i program za 2016. g. 
Poštivana je planirana dnevna i godišnja organizacija rada.  

Kako je bilo planirano, stručni rad Centra bio je organiziran kroz stručne i organizacijske
cjeline: Prijemni ured, Odjel za novčane naknade, Odjel za odrasle, Odjel za zaštitu djece i 
mladih i Odjel za djecu, brak i obitelj. Podružnica obiteljski centar provodila je djelatnost za
područje Šibensko-kninske županije. 

 
  
 
 
 
 

 5.     Realizacija plana i programa Podružnice Obiteljski centar 
  

Podružnica Obiteljski centar djeluje na lokaciji Prvićka 2. Podružnica je realizirala svoj 
plan rada za 2016. godinu u okviru Godišnjeg plana rada Centra.   

Obavljana su savjetovanja za 169 korisnika u 523 pružene usluge savjetovanja, a za 48 
korisnika 68 usluga obiteljske medijacije. Za 13 maloljetnika izvršeno je 79 usluga 
savjetovanja u izvršavanju posebnih obveza maloljetnika u pretpripremnom postupku, 56 
usluga savjetovanja za 56 roditelja čija su djeca zatečena u noćnom izlasku bez pratnje 
odrasle osobe, za 6 korisnika izvršeno je 48 usluga omogućavanja prava na susrete i 
druženja djece i roditelja, provedene edukacije za 14 posvojitelja i za 6 udomitelja te 29 
informativnih razgovora.   

Većim je dijelom realiziran plan projekata i programa Podružnice. Realizirana su: 
- Predavanja i radionice za trudnice i roditelje djece do treće godine života djeteta, 

održano 11 predavanja za 132 korisnika;  
- program „Rastimo zajedno“ realiziran je u jednom ciklusu, ukupno 11 radionica za 

grupu od 10 roditelja;  
- Klub posvojitelja započeo s radom u travnju. Jednom mjesečno se sastaje i okuplja 

12 članova 
- „Prevencija ovisnosti“ projekt je proveden u dvije srednje škole u Šibeniku sa 74 

uključena učenika 
- Radionice za voditelje mjere stručne pomoći i potpore – edukativne radionice 

pokrenute u travnju odvijaju se jednom mjesečno uz prosječnu posječenost 6 voditelja po 
radionici 
  

U Podružnici rade četiri stručna radnika, po jedan socijalni radnik, psiholog, socijalni 
pedagog i pravnik. Psiholog je manjim dijelom radnog vremena raspoređen u postupke 
Odjela za odrasle, a pravnik je većim dijelom svog radnog vremena raspoređen u postupke 
Odjela  novčanih naknada. 
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6.     Realizacija plana i programa rada Odjela novčanih naknada 
  

Odjel djeluje u sjedištu Centra. U okviru Odjela je organizirana stručna cjelina Prijemni 
ured u kojem je radila jedna socijalna radnica, ujedno i voditeljica Odjela. Za vrijeme njene 
odsutnosti s rada zamjenjivala ju je druga socijalna radnica s istog Odjela. Kroz godinu 
imali su 834 evidentiranih osoba koje prvi puta dolaze u Centar i nebrojeno upita građana, 
institucija i suradnika Centra putem telefona i elektronske pošte. 

Na Odjelu novčanih naknada bile su tri, a od 1.10. je pet socijalnih radnica  i 1 pravnik, a
kontinuirano, većim dijelom svog radnog vremena i pravnica iz Podružnice Obiteljski 
centar. 

Na kraju godine evidentirano je 844 korisnika ZMN, 1336  jednokratnih novčanih 
naknada, 415 korisnika osobne invalidnine, 1684 korisnika doplataka za pomoć i njegu, 55 
korisnika statusa roditelja njegovatelja, 16 korisnika naknade do zaposlenja. Ukupno je kroz
godinu evidentirano 2575 upravna postupka i oko 300 neupravnih.  

Planirani poslovi Odjela za 2016. g. su realizirani, posebno značajna je izvršena revizija 
ZMN za jednoroditeljske obitelji i za radno nesposobne samce.  

Na Odjelu je znatno povećan opseg poslova radi prelaska u njihovu nadležnost svih 
novčanih prava. Redovito su poduzimane mjere pomoći stručnim radnicima na način da su 
sa drugih Odjela preuzimali u rad samo uređene spise (preispitano pravo, ispravno složena 
mapa korisnika, arhivirani postupci), a imali su i pomoć pripravnika, pravnice i socijalnih 
radnika.  
  
7.     Realizacija plana i programa rada Odjela za djecu, mlade i obitelj  
  

Odjel djeluje na izdvojenoj lokaciji u ulici Matije Gupca 50. U timovima 
obiteljskopravne zaštite su četiri socijalne radnice, dvije psihologinje i dvoje  pravnika. 
Tijekom 2016. godine radili su sa 501 obitelji i proveli 793 vanupravna i 152 upravna 
postupka. 

Provedeno je 151 postupak posredovanja  i obveznog savjetovanja prije razvoda braka i 
pokretanja postupka na sudu u vezi s djetetom, izrađeno 50 stručnih mišljenja i prijedloga 
sudu, određeno i provođeno 67 mjera stručne pomoći i potpore i dano 13 upozorenja 
roditeljima za greške i propuste. Provedeno je  54 savjetovanja i pomaganja, 143 usluge 
socijalnog rada, 61 postupanje u slučaju nasilja u obitelji, 42 prijave mogućeg zlostavljanja i
zanemarivanja djeteta i niz drugih postupaka i mjera. Imali smo 4 obrade posvojitelja i 4 
obrade udomitelja. Kroz godinu skrbili smo o 6 djece smještene u domove socijalne skrbi i 
19 djece u udomiteljskim obiteljima, a dvadesetak  je djece bilo pod stalnim i posebnim 
skrbništvom.  

Prevelik broj korisnika i postupaka po stručnom radniku te izdvojenost lokacije od 
sjedišta Centra višestruko otežavaju rad Odjela. Premda je zgrada u kojoj se nalaze vrlo loša
i neuvjetna za rad, ipak smo u njoj dobro organizirali rad tako da su svi stručni radnici u 
zasebnim uredima i imamo uvjete za rad s obiteljima i grupama te za održavanje susreta i 
druženja roditelja i djece.  

 
 
 7.     Realizacija plana i programa rada Odjela za zaštitu djece i mladih  
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Odjel djeluje na izdvojenoj lokaciji Miminac 1. Stručni rad se provodio u timovima za 
zatštitu djece i mladih s problemima u ponašanju i timovima za zaštitu djece i mladih s 
poteškoćama u razvoju. Na Odjelu rade tri socijalne radnice, psiholog i socijalni pedagog, a 
poslove pravnika rade pravnici s Odjela za djecu, brak i obitelj. Defektologinja nije 
sudjelovala u neposrednom radu Odjela radi osobnih ograničenja vezanih za bolest, ali je 
radila na provedbi prava korisnika  na doplatak za pomoć i njegu i prava na osobnu 
invalidninu za korisnike ovog i drugih Odjela Centra. Radila je i na izradi svih obaveznih i 
izvanrednih izvješća o korisnicma Centra. Od 1.10. kako su postupci novčanih naknada 
prešli na Odjel novčanih naknada stvoreni su uvjeti da dvije socijalne radnice rade s djecom 
s problemima u ponašanju, a jedna socijalna radnica za djecu s poteškoćama u razvoj, sve u 
skladu s našim Pravilnikom o unutarnjem ustroju.  

Tijekom 2016. g. tim za zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju i 
maloljetničkom  delinkvencijom imao je 167 evidentiranih obitelji. Za 55 korisnika 
poduzimane su mjere obiteljskopravne zaštite, za 35 mjere temeljem Zakona o socijalnoj 
skrbi, a za 95 izvršenje odgojnih mjera. Zaprimljen je 21 zahtjev za intervenciju od škola, 
roditelja i policije, odrađeno tridesetak posebnih izvješća, 18 postupaka međuvršnjačkog 
nasilja, tridesetak mjera obiteljsko-pravne zaštite, 6 smještaja u odgovarajuće ustanove i niz 
drugih postupaka.  
  

Tim za zaštitu djece s poteškoćama u razvoju i djece s invaliditetom radio je s 329 
evidentiranih korisnika. Od toga je stalnih korisnika prava: 189 osobnih invalidnina, 86 
doplatka za pomoć i njegu i 29 statusa roditelja njegovatelja. Kroz godinu bilo je 5 korisnika
smještaja, 35 korisnika usluga boravaka, 11 korisnika usluga integracije u redovne 
odgojnoobrazovne ustanove, 12 korisnika rane intervencije i 59 usluge psihosocijalne 
podrške. 
   

Planirani poslovi Odjela za 2016. g. su realizirani, posebno u preispitivanju osobnih 
invalidnina i doplataka te preseljenja tih prava/korisnika na Odjel novčanih naknada. 
 

 
8.     Realizacija plana i programa rada Odjela za odrasle 

  
Odjel djeluje u sjedištu Centra. Na Odjelu su formirani stručni timovi: tim za skrbništvo,

koji čine jedna socijalna radnica i jedna pravnica i tim za odrasle i starije osobe, koji su do 
1.10. činile četiri socijalne radnice, a potom dvije, i jedna pravnica. U postupke Odjela po 
potrebi se uključuje psihologinja iz Podružnice Obiteljski centar, dijelom svog radnog 
vremena.  

Kada je 1.10. nadležnost za prava na osobnu invalidninu i doplatke prešla na Odjel 
novčanih naknada na ovom je Odjelu ostalo još oko 200 nepreispitanih postupaka prava i 
stavljen je prioritetni zadatak izvršiti preispitivanje i poslati korisnike tih prava na drugi 
Odjel. Time se otvara mogućnost za kvalitetniji rad i bolju skrb za odrasle i starije osobe u 
stalnom tretmanu Centra - za 192 osobe lišene poslovne sposobnosti, 140 korisnika 
dugotrajnog smještaja, 21 korisnik organiziranog stanovanja, 14 korisnika boravaka i 6 
korisnika pomoći u kući. 

Na Odjelu su provođeni postupci zaštite osoba u penalnim ustanovama, beskućnika, 
skrbi za bolesne, stare i nemoćne osobe bez podrške obitelji. Upravo ova posljednja 
nabrojena korisnička skupina – stare i nemoćne osobe bez podrške obitelji, naročito u 
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situaciji kada trebaju pojačanu zdravstvenu i svaku drugu brigu, su kontinuirano najveći 
teret stručnim radnicima ovog Odjela. Često smo svraćali pažnju resornog Ministarstva za 
nedostatne usluge za stare i nemoćne osobe i upozoravali smo jedinice lokalne samouprave, 
a činit ćemo to i dalje, na potrebu razvoja usluga pomoći u kući, dnevnih boravaka i 
smještajnih kapaciteta za stare i nemoćne osobe i za osobe s duševnim smetnjama. 

Provedeno je preispitivanje prava na uslugu organiziranog stanovanja za 14 korisnika, a 
pokrenuta su i preispitivanja prava na smještaj korisnika. 

 U 2016. godini su se uređivali skrbnički spisi po uputi Upravnog i stručnog nadzora 
Ministarstva, a nastavit će se i u 2017.g.   

Planirani poslovi Odjela za 2016. g. su dijelom realizirani, a većim dijelom se 
nastavljaju u slijedećoj godini.  
  
 
  

9. Realizacija plana i programa suradnje s drugim pružateljima usluga 
  

Suradnja s drugim pružateljima usluga realizirana je prema planu i programu. Ostvarena 
je vrlo dobra suradnja sa svim pružateljima socijalnih usluga na našem području 
nadležnosti. Poticali smo i davali podršku za pokretanje novih usluga i novih pružatelja 
socijalnih usluga u zajednici. Imali smo inicijative i ostvarili suradnju s gradovima i 
općinama vezano za prava i obveze korisnika zajamčene minimalne naknade, u brizi za 
beskućnike, za stare i nemoćne osobe, za djecu s problemima u ponašanju i za brigu o djeci 
s poteškoćama u razvoju.  

Ostale aktivnosti su bile praćenje i podrška inicijatorima različitih mjera i aktivnosti u 
lokalnoj zajednici za zaštitu određenih korisničkih skupina – za osobe ovisne o drogama, za 
srednjoškolce, za obitelji zatvorenika, za roditelje djece predškolske dobi, za slijepe i 
slabovidne, oboljele od multiple skleroze i drugo. 

Redovito smo ostvarivali suradnju sa Studijem socijalnog rada Pravnog fakulteta u 
Zagrebu primajući studente 4. i 5.godine na terensku nastavu i studentsku praksu. 
   
 
 
 
 

10. Realizacija plana i programa permanentnog stručnog usavršavanja 
  

Tijekom 2016. godine realizirane su planirane edukacije i provedena stručna 
usavršavanja za stručne radnike, računovodstvene radnike i ravnatelja: 
  

- Specijalistički poslijediplomski studij iz obiteljske medijacije (Ines Barišić) 
- Edukacija Neurolingvistički pristup  - Savjetnik (Tamara Dabov) 
- Edukacija Transakcijska analiza TA – 101 (Željka Vlaić) 
- Edukacija iz Realitetne terapije/teorije izbora - Napredni intenzivni trening 

(Jelena Kenđel)  

- Edukacija iz dječje i adolescentne psihoterapije (Dražen Škarica) 

- Dani Leona Lojka, stručni skup RT terapeuta (Branka Juras, Ines Barišić, Sanda 
Gulin, Jelena 
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Kenđel)  

- Trening savjetodavnih vještina (Zrinka Palinić Polić, Josip Skelin, Nikolina Rubelj) 

- Konferencija socijalnih radnika u Opatiji  (Stana Palinić, Sandra Sorić, Rosanda 
Penđer, Silva 

Šarić, Željka Dulibić, Davorka Grbac-Plavčić) 

- Konferencija psihologa u Opatiji (Jasminka Šprljan) 

- Konferencija Izazovi na području ovisnosti (Irena Paro Vidolin, Sanja Kale, 
Jasminka Šprljan, 

Dražen Škarica, Jelena Kaleb, Dina Ivić Huljev) 

- Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres u Opatiji (Željka Dulibić, Slađana 
Dunđer) 

- Stručna izobrazba Priprema za posvojenje – Edukacija stručnjaka socijalne 
skrbi (Ines 

Barišić, Tatjana Ninić) 

- Radionica koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima (Tatjana Ninić) 

- Radionica Promicanje standarda zdravstvene skrbi za transrodnu, rodno 
varijantnu i interseksualnu djecu i mlade (Rosanda Penđer) 

- Međuresorska edukacija o obiteljskom nasilju Možemo zajedno (Tamara 
Dabov) 

- Edukacija o žalovanju (Nina Živković, Nikolina Rubelj) 

- Edukacija Motivirajući razgovor (Tatjana Ninić, Jelena Kenđel) 

- Edukacija Vođenje slučaja i odlučivanje u timu (Sanja Kale, Željka Vlaić) 
- Edukacija Povećanje timske učinkovitosti - vođenje i upravljanje (Davorka 

Grbac-Plavčić) 

- Stručne konzultacije o timskoj dijagnostici djece i mladih s PUP-om (Sandra 
Sorić, Jasminka 

Šprljan, Dina Ivić) 

- Seminar Sklapanje i prestanak ugovora o radu (Zrinka Palinić Polić) 
- Seminar Primjena Zakona o općem upravnom postupku u praksi (Zrinka 

Palinić Polić) 
- Edukacija Zaštita osobnih i imovinskih prava djece sukladno odredbama 

Obiteljskog zakona (Jelena Kenđel, Tamara Dabov) 
- Edukacija Jačanje kompetencija i osnaživanje voditelja  u području zaštite 

djece i obitelji 
(Nina Živković, Sanja Kale) 

- Edukacija Razvoj udomiteljstva i posvojenja kao najboljeg oblika zaštite i 
prava djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi (Ivica Požar Perković, Nikolina Rubelj)

- Edukacija Proces deinstitucionalizacije u svrhu unapređenja kompetencije za
provođenje procesa (Sanda Gulin, Silva Šarić) 

- Edukacija Individualno planiranje (Jelena Kaleb) 

- Seminar Upravljanje stresom (Tatjana Ninić) 

- Radionica Smetanje posjeda u sudskoj praksi (Blaženka Šunjerga Lazinica) 

- Edukacije Djeca s poremećajima u razvoju i ponašanju i Učinkovita 
komunikacija s potencijalnim udomiteljima, u projektu Razvoj udomiteljstva (sudjelovao 
veći broj stručnih radnika 

Centra) 
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Dio navedenih edukacija provodi se kroz više modula, neke su započele ranijih godina, 
neke su završene, a neke se nastavljaju realizirati i slijedeće godine. Sve edukacije 
financirane su iz sredstava Centra, osim specijalističkog poslijediplomskog studija iz 
obiteljske medijacije koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.  

Stručna usavršavanja realizirana su i kroz sudjelovanja na predavanjima, okruglim 
stolovima, panel raspravama, prezentacijama, aktivima ravnatelja i aktivima i sekcijama 
stručnih suradnika. Predavanje Obiteljska medijacija (sudjelovao veći broj stručnih radnika 
Centra)  organizirali  smo  u  suradnji  s  Udrugom  socijalnih  radnika  šibensko-kninske
županije.  Dio  stručnih  radnika  sudjelovao  je  u  radu  i  realizacijama  projekata  udruga
građana i strukovnih udruga (T. Ninić, J. Šprljan, S. Gulin, Ž. Dulibić, D. Grbac-Plavčić, N.
Živković, J. 
Kenđel, S. Dunđer) 

Redovito  su  održavani  tematski  sastanci  stručnih  radnika  po  Odjelima  Centra  radi
zajedničke  analize,  produbljivanja  razumijevanja  i  ujednačavanja  pristupa  rješavanja
određene problematike.  

Ravnateljica je prisustvovala radu svoje intervizijske grupe sastavljene od supervizora i 
trenera supervizije, a sama je kroz 10 održanih grupnih supervizijskih susreta vodila 
supervizijsku grupu za djelatnike Centra za socijalnu skrb Zadar. 

 
  
11.     Realizacija plana i programa rada stručnih tijela, stručnih radnika i tijela upravljanja 
  

Stručno vijeće je realiziralo svoj Plan rada za 2016.godinu. Vijeće se sastalo 4 puta i 
raspravljalo brojne stručne teme, aktualna stručna i organizacijska zbivanja, pratilo 
realizaciju 
Plana stručnog usavršavanja, obraćalo se ravnatelju s prijedlozima, podnosilo predstavke 
MSPM sa svojim očitovanjima na ponuđene stručne rasprave o prijedlozima zakona i 
pravilnika. U svom radu Stručno se vijeće susreće s brojnim problemima: nema podesne 
prostorije za okupljanje stručnih radnika, prostorna dislociranost Odjela Centra, česta 
onemogućenost stručnih radnika dolaska na sastanke Vijeća radi iznenadnih događaja u 
postupcima koje provode, pritisku korisnika, sudskim ročištima, hitnim terenskim izvidima i
slično. 

Svaki stručni radnik podnio je godišnje izvješće o svom radu za prethodnu godinu. 
Izvješće  sadrži podatke o provedenom neposrednom radu, osobnim zaduženjima radnika i 
provedenom stručnom usavršavanju u protekloj godini.  

Voditelji Odjela i predstojnica Podružnice Obiteljski centar podnijeli su godišnja 
izvješća o realizaciji plana i programa rada svojih Odjela u prethodnoj godini. Sva ova 
izvješća temeljito dokumentiraju preopterećenost stručnih radnika prevelikim brojem 
korisnika i postupaka koje provode. 

Tim za kvalitetu nije radio kontinuirano radi nedostatka vremena i već rečenih 
prostornih i organizacijskih poteškoća za skupni rad stručnih radnika. Ipak, ranije zacrtani 
akcijski planovi poboljšanja nastavljeni su se realizirati u skladu s mogućnostima. 

Tim za udomiteljstvo nastavio je provoditi trogodišnji projekt Razvoja udomiteljstva na 
našem području. Od brojnih planiranih projektnih aktivnosti u 2016. godini realizirana su 
dva regionalna susreta stručnih radnika centara za socijalnu skrb s područja Dalmacije koji 
rade na poslovima udomiteljstva i održana dva stručna predavanja. Susreti su bili vrlo 
uspješni i brojni po sudionicima. Prigodno su odrađeni i poslovi promidžbe projekta – 
tematska TV emisija o udomiteljstvu za TV Šibenik, novinski članak o udomiteljstvu u 
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Šibenskom listu i na Šibenskom portalu, organiziranje štanda radi neposrednog  
informiranja građana, distribucije plakata i letaka građanima. Projekt se nastavlja u 2017. 
godini. 

Ravnateljica je realizirala svoj Plan i program rada. Između ostalog, redovito je nadzirala
realizaciju Godišnjeg plana i programa rada Centra, nadzirala izvršenje redovitih i posebnih 
izvješća o korisnicima i o radu Centra, organizirala rad stručnih i ostalih radnika Centra, 
redovito sazivala Vijeće zaposlenika u suradnji sa sindikalnim povjerenicama Centra, 
provela je ocjenjivanje rada stručnih radnika, imenovala i nadzirala rad Povjerenstva za 
unutarnji nadzor,  Povjerenstva za popis imovine, Povjerenstva za pritužbe i žalbe korisnika,
pratila realizaciju socijalnog plana i decentraliziranih sredstava, provodila upute o radu i 
surađivala s MDOMSP, dala Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, surađivala s predstavnicima 
lokalne zajednice i drugim suradnicima Centra, brinula o osnivačkim i općim aktima Centra.
Mandat ravnateljice je istekao 4.10., a od 5.10. od Upravnog vijeća imenovana je 
vršiteljicom dužnosti ravnatelja Centra do izbora ravnatelja, a najduže do godine dana. 

Upravno vijeće u starom sazivu je redovito radilo do mjeseca srpnja kada je imenovano 
novo Upravno vijeće. Bilo je poteškoća u konstituiranju novog Upravnog vijeća te su već na
početku rada dvije članice zamijenjene novim članicama. Upravno vijeće je raspisalo 
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra, ali je po provedenom natječaju donijelo 
odluku o poništenju natječaja.    

Radi sumnji u nezakonit rad i nezakonite odluke Upravnog vijeća, sudionica natječaja i 
aktualna vršiteljica dužnosti ravnatelja, podnijela je prijavu Inspekciji rada i o svemu 
upoznala Ministarstvo. S istim sumnjama resornom Ministarstvu se obratio i predstavnik 
radnika u Upravnom vijeću. Radnici Centra su sa svog skupa zaposlenika poslali 
Ministarstvu apel za zaštitu zakonitosti i poštivanje prava radnika. Ministarstvo je od 
Upravnog vijeća zatražilo dostavljanje cjelokupne dokumentacije o radu Upravnog vijeća s 
natječajnom dokumentacijom, a spis još nije vraćen te još uvijek iščekujemo njihovo 
očitovanje. Ministarstvo se oglasilo samo Odlukom kojom je razriješilo dužnosti 
predsjednicu i zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća (zamjenica predsjednice je sama 
dala ostavku na članstvo u Vijeću) i  imenovalo dva nova člana u Upravno vijeće.  

Unatoč ovim događanjima Upravno vijeće je redovito pratilo realizaciju Godišnjeg plana
i programa rada Centra i donosilo sve odluke potrebne za rad i funkcioniranje Centra.   

  
  
  

VD Ravnateljica: 
Davorka Grbac-Plavčić,  
Dipl. socijalna radnica 
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